
 1 

Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr V/28/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok 

 

 

Dochody budżetu Powiatu Łowickiego  

według źródeł powstawania 
 

 

Lp. Treść Plan  

na 

 2007 rok 

1. Dochody własne 11 665 792 

a) wpływy z opłat, w tym:  1 389 000 

   - wpływy z opłaty komunikacyjnej  1 370 000 

b) dochody z majątku powiatu 636 260 

   - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  436 260 

   - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 430 358 

   - podatek dochodowy od osób fizycznych  7 350 358 

   - podatek dochodowy od osób prawnych  80 000 

d) dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych 140 800 

   - na zadania bieżące  140 800 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 

e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 97 358 

   - na zadania bieżące  97 358 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 

f) środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych  725 000 

   - na zadania bieżące 725 000 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 

g) inne dochody własne, w tym:  1 247 016 

   - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  158 289 

   - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

116 778 

2. Subwencja ogólna 26 658 693 

a) część oświatowa 22 262 790 

b) część wyrównawcza 2 820 886 

c) część równoważąca 1 575 017 

3. Dotacje z budżetu państwa 6 033 823 

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

4 306 280 

   - na zadania bieżące  4 275 780 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  30 500 

b) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

18 000 

   - na zadania bieżące  18 000 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  0 

c) na realizację zadań własnych powiatu 1 709 543 

   - na zadania bieżące  1 709 543 

   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  0 

  Razem 44 358 308 

 


